
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
LIFA HepaClean 3500 

 

ODSÁVACIE ZARIADENIE  
 

Odsávacie zariadenie LIFA HC3500 je 
navrhnuté tak, aby filtrovalo a čistilo vzduch 
od znečisťujúcich látok a častíc, ako je olovo, 
azbestové vlákna, kremeň, drevný prach a 
iné nánosy prachu, ktoré vznikajú pri 
výstavbe a renovácii budov.  
 

Kontrola nebezpečného prachu je povinná 
pri všetkých druhoch pracovných činností 
nielen z hľadiska zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov, ale aj pre zabránenie šírenia 
lietavého prachu z jedného pracovného 
priestoru do druhého. 

 

Clean Air Service, s.r.o. 
Pri vinohradoch 269/C, 831 06 Bratislava 
Tel.: 0917 88 17 87  
e-mail:  cleanair@cleanair.sk 
www.cleanair.sk 
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LIFA HepaClean 3500 / Technické údaje 
Zdroj energie: Elektrický prúd    

Elektrické pripojenie: 
200 - 277 VAC, 1~     
(dostupné aj 120 V) 

Frekvencia: 
50/60 Hz 

Motor: 0,78 kW / 3,9-2,8 A, EC motor 
Elektrický kábel: 3G1.5 mm2, dĺžka 3 m  

Ovládací panel:  Hlavný vypínač (8 sekundové 
oneskorenie štartu), 
nastavenie objemu prúdiaceho 
vzduchu, svetelná kontrolka 
plných filtrov, merač počtu 
prevádzkových hodín.  

Hrdlá pre dopojenie 
potrubí:  

Nasávanie: Ø 305 mm  

Výfuk: Ø 305 mm 
Rozmery (mm):    
Výška: 

Dĺžka: 
Šírka: 

 
650 mm 

960 mm 
540 mm  

Hmotnosť: 57 kg  
Materiál hlavnej 
časti: 

Farbená oceľ 

Prúd vzduchu možno plynulo regulovať pomocou 
otočného ”gombíka“. 
Zahŕňa aj varovný svetelný signál plného filtra a merač 
hodín používania. 
 

Robustná konštrukcia určená pre profesionálne 
použitie, bezšvové kovové telo. Všetky ovládacie prvky 
sú zapustené do konštrukcie zariadenia. 
 

Výrobný štítok s označením CE je umiestnený pod 
hlavným vypínačom. Zapojenie, údržba a náhradné 
diely musia byť v súlade s informáciami uvedenými na 
tomto štítku. 

Merač prev. 
hodín 
 

Upozornenie 
na plný filter 
 

Ovládač 
vzduchového 
výkonu  
 

Hlavný 
vypínač 

Všestrannosť podtlakových odsávacích zariadení 
LIFA v spojení s pridanými vylepšeniami niekoľkých 
doplnkov umožňuje ich použitie na množstvo úloh, od 
odstraňovania azbestu a zachytávania stavebného 
prachu, až po znižovanie emisií olova a ošetrovanie 
priestorov po poškodení vodou a napadnutí plesňami. 
Vďaka vysokej kapacite zachytávania nečistôt sa tiež 
široko používajú na čistenie ventilácie 
vzduchotechnického potrubia a kontrolu prachu pri 
renovácii budov. 

Prietok vzduchu:   
• bez filtrov 3600        

m3/h 
• s vrecovým filtrom 

F7 3100 m3/h 
 • s filtrom Hepa14 

1800 m3/h 
• statický tlak 960 
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